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За да 
спите 
добре!

Ново

Get itnow! 



30 сашета х 3,7 г
164,90 лв.

81110 · 111 г

Спете добре!

ЗАСПИВАТЕ ПО-БЪРЗО заради по-доброто отпускане

СПИТЕ ПО-ДЪЛБОКО заради подобреното качество на съня

СЪБУЖДАТЕ СЕ ОТПОЧИНАЛИ заради оптималната регенерация по време на сън

Ефективната напитка за по-добър сън с уникален троен ефект1, 2, 3 при 
редовен прием по естествен начин се грижи дългосрочно за пълноценна 
почивка по време на сън. Формулата не предизвиква зависимост, не 
съдържа захар и е веган.

Просто
разтворете
във вода

„Made in Germany“  
е нашето обещание за
качество, на което можете
100% да разчитате.

Night Master

1 www.saffractiv.com, към дата: 13.11.2019 г. | 2 Comercial Química Massó, непубликувано изследване, 2014 г. | 3 Витамините тиамин, ниацин, B6, B12 и магнезият допринасят за нормална 
функция на нервната система. Цинкът допринася за нормална когнитивна функция.

Всяка нощ.

Ново



2 x 35 г / 14 сашета по 2,5 г

4 x 500  мл

129,80 лв.

131,60 лв.

80935   

80993   

194,70 лв.

164,50 лв.

(52,64 лв. за 1000 мл)

(123,62 лв. за 100 г)

+

+
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ЕКСПЛОЗИВНА
ЕНЕРГИЯ
Mind Master Extreme Комплект

Енергия

МАКСИМАЛНА
ЕФЕКТИВНОСТ
Mind Master Комплект
(свободен избор от Formula Red / Formula Green)

„Made in Germany“
е нашето обещание за

качество, на което можете
100% да разчитате.

1  Витамин E в Mind Master допринася за защита на клетките от оксидативен стрес. | 2 Тиамин и витамин B12 в Mind Master допринасят за нормален енергиен метаболизъм. | 3 Витамин B12 в 
Mind Master допринася за нормална функция на нервната система. | 4 Витамин B12 допринася за намаляване на умората и отпадналостта.

през деня

• Стимулира умствената и физическата работоспособност2, 3

• Защитава от оксидативен стрес1

• С гел Алое Вера за общото благосъстояние

+ ПОДАРЪК Mind Master · 500  мл

• Бърз прилив на енергия 2, 3, 4

• Практичен To-Go формат
• Без захар

+ ПОДАРЪК Mind Master Extreme · 35 г / 14 сашета по 2,5 г

Промоционална цена за комплект

Сума на единичните цени

Промоционална цена за комплект

Сума на единичните цени

2+1
подарък

4+1
подарък



-22 % отстъпка

150 мл (23,27 лв. за 100 мл)

30 x 25 мл (38,65 лв. за 100 мл)

34,90 лв.

289,90 лв.

80301   

81030   

44,90 лв.

5in1 Beauty Elixir

ЕЛИКСИР
ЗА КРАСОТА

Vita Active Червени плодове

ЕЖЕДНЕВНАТА ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ПОРЦИЯ ВИТАМИНИ

1 Биотин, цинк, витамин A, рибофлавин и ниацин допринасят за поддържане на нормалното състояние на кожата. Медта допринася за поддържане на нормалната пигментация на кожата. 
Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кожата. | 2 Биотинът и цинкът допринасят за поддържане на нормалното състояние на косата. Медта 
допринася за поддържането на нормалната пигментация на косата. | 4 Цинкът допринася за поддържане на нормалното състояние на ноктите.

•  Младежки вид с по-малко бръчки1

•  Чист, здрав вид на кожата 
без раздразнения1

• Стегнато тяло2

• Силна, блестяща коса3

• Здрави, твърди нокти4

Специална
 

цена

•   Осигурява 100% от препоръчителния 
прием на 10 витамина

• Само по 1 чаена лъжичка на ден
• Подходящ за възрастни и деца

Промоционална цена

Редовна цена



-11 % отстъпка

60 капсули / 99,3 г (75,43 лв. за 100 г)

+ ПОДАРЪК Super Omega Капсули · 60 капсули / 99,3 г
3 x 60 капсули / 99,3 г 

74,90 лв.

254,70 лв.

80338   

80144   

84,90 лв.

339,60 лв.

(64,12 лв. за 100 г)
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+

Super Omega Капсули

Super Omega Капсули Комплект

ЗАЩИТА ЗА СЪРЦЕТО

SUPER OMEGA НА СУПЕР ЦЕНА

ОСЕЗАЕМА

5 EPA и DHA допринасят за нормална сърдечна функция. Затова е необходимо да се приемат минимум 250 мг EPA и DHA на ден.

от устойчив
риболов

жизненост

• Полезен за сърдечната функция
• Съдържа есенциалните мастни киселини EPA5 и DHA5

Специална
 

цена

Промоционална цена за комплект

Сума на единичните цени

Промоционална цена

Редовна цена

„Made in Germany“
е нашето обещание за

качество, на което можете
100% да разчитате.

3+1
подарък



1000 мл

3 x 1000 мл (68,30 лв. за 1000 мл)

74,90 лв.

204,90 лв.

80800   

80823   
•  Стабилизира: Подпомага функцията на кръвоносните съдове 
   и оптимизира кръвното налягане1,2

• Снабдява: Подобрява функциите на сърдечно-съдовата система 
   за снабдяване с хранителни вещества3

• Защитава: Защитава клетките от оксидативен стрес4

+
ТРОЙНА СИЛА ЗА ЗДРАВЕТО НА СЪРЦЕТО

Aloe Vera Гел за пиене Intense Sivera, троен комплект

Aloe Vera Гел за пиене Intense Sivera

Във форма

1 Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните съдове. | 2 Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм. |
3 Витамин C повишава усвояването на желязо. | 4 Витамин C допринася за защита на клетките от оксидативен стрес.

С АЛОЕ ВЕРА

+подарък

+ ПОДАРЪК: Aloe Vera Витализиращ душ гел · 250 мл

Единична цена

Цена за комплекта



1000 мл

3 x 1000 мл (68,30 лв. за 100 мл)

204,90 лв.

74,90 лв.

81000   

81003   
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+

Aloe Vera Гел за пиене Immune Plus

ТРОЕН ПЛЮС ЗА ИМУННАТА СИСТЕМА

Aloe Vera Гел за пиене Immune Plus, троен комплект

1 Съдържащите се в Aloe Vera Гела за пиене Immune Plus витамин С, цинк и селен допринасят за нормална функция на имунната система. | 2 Цинкът има функция при клетъчното делене. |  
3 Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм. *Съдържание на алоин под границата на установяване от 0,1mg/L.

+подарък

• Укрепване: Имунните клетки са подсилени1

• Активиране: Производството на нови имунни клетки се активира1, 2

• Стимулиране: Имунната система може да реагира по-бързо1, 3

+ ПОДАРЪК: Aloe Vera Витализиращ душ гел · 250 мл

Единична цена

Цена за комплекта

„Made in Germany“
е нашето обещание за

качество, на което можете
100% да разчитате.



125 мл (19,92 лв. за 100 мл)

24,90 лв.39,90 лв.

24,90 лв.

59,90 лв.

11188   11190   

11125   

11127   

32,50 лв.49,90 лв.

32,50 лв.

76,90 лв.

ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ГРИМ3D ЕФЕКТ

Фантастична спирала

ОЩЕ ПО-ИЗРАЗИТЕЛНИ

Основа за обемни мигли

Лосион за премахване на грим за очи

ЗА ПО-ДЪЛГИ МИГЛИ

Активиращ серум за мигли

ОЧИ И ТЕН

* Измерена максимална дължина на миглите след 6 седмици: до 35 % по-дълги мигли.** Научно изследване, проведено от реномирания институт Dermatest GmbH. Резултат: април 2014. 
Участници: 20 жени. Приложение: нанасяне на серума по два пъти на ден върху горния ръб на миглите. Период на приложение: 12 седмици (междинни резултати след 6 седмици)

Сияйни
• 35% по-дълги мигли след 6 седмици*
• Серум за мигли с добра кожна поносимост
• Доказано удължава и сгъстява миглите**

5,5 мл

• Нанася се под спиралата
• Подсилва ефекта на спиралата
• Миглите изглеждат по-дълги и по-дефинирани

9 мл

• За по-плътни и дефинирани мигли
• С вълнообразна четка
• Създава ефект „изкуствени мигли“

10 мл

• Двуфазна система
• Премахва водоустойчив грим
• Не оставя мазен филм върху кожата

Промоционална цена

Редовна цена

Промоционална цена

Редовна цена

Промоционална цена

Редовна цена

Промоционална цена

Редовна цена



30 мл (166,33 лв. за 100 мл)

30 мл (133,00 лв. за 100 мл)

34,90 лв.

49,90 лв.

39,90 лв.

11115   

48,90 лв.

64,90 лв.

53,90 лв.

30

11116-3  
Beige

11116-2  
Light Beige

11116-6  
Hazelnut

11116-5  
Beige Noisette 

11116-4  
Dark Beige

11116-1  
Porcelain

11109-102  
Ginger

11109-101  
Porcelain
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БЕЗУПРЕЧЕН ТЕН

ПРОСТО МАГИЧЕН

Perfect Wear Фон дьо тен

Сияйна основа за грим

Хайлайтър молив

ПЕРФЕКТНА ОСНОВА

SPF

Спестявате
 до

28 %
за продукт

ите на тез
и 

страници

• С пигменти на базата на диамант
• Може да се ползва под фон дьо тен или самостоятелно
• Текстурата с цвят на праскова придава свежест на тена

• Средна покривност
•  Усъвършенства вида на кожата  

без ефект „маска“

• Кара следите от умора да изчезнат
• Нанесете под очите, над устните и т.н.
• Лесно дозиране благодарение на прецизната система

2,5 мл

Промоционална цена

Редовна цена

Промоционална цена

Редовна цена

Промоционална цена

Редовна цена



150 мл (9,93 лв. за 100 мл)

15 г (216,67 лв. за 100 г)

12,90 лв.

23,90 лв.

10,90 лв.

10064   

10377   

17,50 лв.

32,50 лв.

14,90 лв.

10062 - 4 
Soft Moss

10062 - 3 
Dark Beige

10062 - 2 
Light Beige

10062 - 1 
Sun Shine

РАВНОМЕРЕН ТЕН

ЕСТЕСТВЕН ВИД

Прахообразна пудра

Коректор стик

НЕЖНО ПОЧИСТВАНЕ

Почистваща пяна за лице

ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА

Перфектен грим

• Богата, нежно почистваща пяна за лице
•  Премахва грима и замърсяванията

•  Коприненолека текстура 
за естествена визия

•  Перфектна фиксация
•  Прозрачна, подходяща за всеки 

тон фон дьо тен

• Sun Shine скрива сенките под очите
•  Soft Moss прикрива зачервяванията
•  Лесно нанасяне, перфектно покритие
2,5 г

Промоционална цена

Редовна цена

Промоционална цена

Редовна цена

Промоционална цена

Редовна цена



30 мл (108,33 лв. за 100 мл)

30 мл (108,33 лв. за 100 мл)

23,90 лв.

23,90 лв.

32,50 лв.

32,50 лв.

10060 - 6 
Dark Caramel

10060 - 5 
Dark Sand

10060 -4 
Medium Caramel

10060 - 3 
Light Caramel

10060 - 2 
Medium Sand

10060 - 1 
Light Sand
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01. 10061-207 Light Sand 
02. 10061-202 Medium Sand 
03. 10061-203 Light Caramel 
04. 10061-204 Medium Caramel 
05. 10061-205 Dark Sand 
06. 10061-206 Dark Caramel

МАТОВ ЗАВЪРШЕК

ИДЕАЛНО ГЛАДКА КОЖА

Фон дьо тен с немазна формула

Кремообразен фон дьо тен

•  Средна покривност
•  Дълготраен: най-фини частици пудра 

осигуряват дълготраен матов завършек
•   С NMF комплекс за възстановяване на 

хидробаланса на кожата

Перфектен грим

•  Висока покривност
•  12h Wear: дълготраен матиращ ефект, 

който издържа до 12 часа
•  Светлоотразяващи микропигменти,  

изглаждат неравномерностите

Промоционална цена

Редовна цена

Промоционална цена

Редовна цена

„Made in Germany“
е нашето обещание за

качество, на което можете
100% да разчитате.

Спестявате
 до

26 %
за продукт

ите на тез
и 

страници



32,90 лв.

43,90 лв.

ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД · 1784 София, България

ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД си запазва правото за промени на продуктите 
поради технически или качествени подобрения и не носи отговорност за 

евентуални печатни грешки. Промоционалните и лимитираните предложения в 
настоящото издание са валидни до изчерпване на наличните количества.

Вашият LR сътрудник:

Продажбата на продукти на LR се извършва от 
сътрудниците на LR.

Ко
д:

 9
57

15
-3

27

BG

-25 %
Aloe Vera
Бързо действащ спрей за спешна помощ

SOS
СПРЕЙ ЗА
СПЕШНА ПОМОЩ –
УСПОКОЯВА И
ОХЛАЖДА 
КОЖАТА

отстъпка

Специална
 

ценаСПРЕЙ ЗА ГРИЖА

• Лек спрей за цялото тяло
•  С 83% гел Алое Вера, 11 билкови есенции и 

пчелен прополис
•  Образува защитен филм върху изтощената 

кожа и подпомага естествената регенерация
400 мл (82,25 лв. за 1000 мл)

Промоционална цена

Редовна цена

20600   


